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Mehret Tadesse (42) werkt sinds kort voor Cirfood in de keuken bij de TU Delft. Na een proefperiode kreeg ze een 
contract voor 20 uur per week. Als 17-jarig meisje kwam ze als vluchteling naar Nederland. Na een moeilijke periode  
wist ze via Werkse! de weg naar werk te vinden.

Mehret: “Twintig jaar geleden ben ik uit Ethiopië 
gevlucht omdat het erg gevaarlijk was daar. Mijn 
ouders zijn overleden toen ik 12 jaar was. Ik kwam 
zonder familie aan in Nederland. Na de vlucht heb ik 
10 jaar lang op papieren gewacht. Mijn leven stond stil 
en ik kreeg geen kans om goed Nederlands te leren. 
Dan gebeurt er geestelijk veel met je. Het heeft me 
een beetje kapot gemaakt. Toen alles was geregeld en 
ik mocht blijven, kon ik eerst niet genieten.” 

Vrijwilligerswerk
Na de toestemming om in Nederland te wonen, kreeg 
ze samen met haar man een zoon. Toen haar zoon  
1 jaar was, gingen ze scheiden. Omdat ze vanaf dat 
moment alleen woonde met haar zoon ging ze naar de 
gemeente voor hulp. Mehret: “Ik was ineens somber na 
de geboorte van mijn zoontje. Ik had dingen niet 
verwerkt. Daarvoor heb ik therapie gehad. Na een tijd 
kwam ik bij Werkse!. Daar had ik een hele lieve 
begeleidster, zij leefde met mij mee. Ik ben begonnen 
met vrijwilligerswerk om ervaring op te doen. 
Bijvoorbeeld bij het buurthuis Kopiekoffie. Daar heb ik 
in de keuken gewerkt en deed ik schoonmaakwerk. Ik 
vond het leuk om te doen en gezellig. Samen met mijn 
begeleidster maakte ik een CV en zij zocht naar 
passende vacatures. Omdat ik een slecht been heb, kan 
ik maar 4-5 uur per dag werken. Ook wil ik er voor 
mijn zoon zijn, dus kan ik niet te vroeg beginnen.”

Achter elkaar bezig
De vacature bij Cirfood paste perfect. Bij het gebouw 
van Bouwkunde zochten ze iemand die in de keuken 
kon helpen voor de lunch. “Met een team van 6 
mensen maken we de lunch. Er is veel Italiaans eten en 
allemaal vegetarisch.  Als ik aankom, begin ik met de 
koeling vullen met water en frisdrank en met afwassen 
zodat alles klaar staat. Elke dag komen er 400-500 
mensen eten. Het is soms zo druk dat het lijkt of je 6 
uur gewerkt hebt. Je bent achter elkaar bezig. Het is 
echt teamwerk dan!”

Wennen
Mehret vindt het leuk dat ze na een proefplaatsing  
een contract kreeg. Ze moest wel wennen om met 
collega’s te werken. “Ik hou ervan om alleen te 
werken. In therapie heb ik geleerd hoe dat komt.  
Ik ben somber geweest en had last van wisselende 
gevoelens. Als de sfeer in een team goed is, vind ik dat 
prima. Ik vind het minder leuk als mensen chagrijnig 
zijn of je negeren. Dan wil ik weg. Ik leer om daarmee 
om te gaan. Dat gaat gelukkig steeds beter. Bij de TU 
kan ik met iedereen opschieten.”

Coach is belangrijk
Als ze terugkijkt vindt ze het jammer dat ze zo lang 
werkloos is geweest. “Ik ben 42 jaar en heb nu 
eindelijk een baan! Ik denk dat dit komt omdat het zo 
lang duurde tot ik in actie kon komen. Vluchtelingen 
die nu aankomen, krijgen een coach en hulp. In die tijd 
mochten wij niks beginnen.  Als ik op mijn 20e een 
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coach had gehad, denk ik dat het anders was gelopen. 
Ik durf niet veel en ben angstig. Ik heb iemand nodig 
die een duwtje geeft en zegt ‘je moet verder’.” 

Beter leven
Mehret is blij met haar werktijden. “Ik ben ’s ochtends 
thuis om met mijn zoon te ontbijten voor hij naar 
school gaat. Volgend jaar gaat hij naar de middelbare 
school, dus dan wordt het ook makkelijker met werk. 
Thuis met mijn zoon ben ik het gelukkigst. Ik wil dat hij 
een beter leven heeft dan ik. Ik doe alles voor hem, om 
te zorgen dat hij het goed heeft.”

Foto Charles Borsboom

Heeft u na de uiterste betaaldatum nog geen uitkering ontvangen?  
Bel dan tel. 14015. Bel niet vóór de uiterste betaaldatum, wij kunnen  
u dan helaas nog niet helpen. Alle betaaldata in 2022 staan hier:  
www.delft.nl/inkomen/uitkering

Mehret Tadesse: ‘Elke dag maken we met ons team lunch bij de TU Delft.’
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Hulp bij spullen repareren
Heeft u een kapotte stofzuiger, waterkoker of kleding waaraan iets gemaakt moet worden? 
Kom naar het Repair Café, daar kunt u deze spullen gratis laten maken! Twee keer per maand 
kunt u daar samen met onze vakmensen proberen uw spullen te repareren. Veel apparaten 
zijn prima te redden. Dat scheelt een hoop geld en ook afval.

Als de klus wat meer tijd kost is er koffie en thee met wat lekkers. Zo is het ook leuk en 
gezellig om samen met andere mensen uit Delft dingen te repareren. 

Gegevens
• Het Repair Café zit op de Vulcanusweg 307
• Open elke 1e en 3e zaterdag van de maand
• U kunt een reparatie aanmelden. Dan is er meer kans dat er tijd voor is
• Kijk op www.repaircafedelft.nl

De meeste mensen gaan in 2022 meer betalen voor energie. Omdat u een uitkering van 
de gemeente ontvangt, heeft u dit jaar automatisch in maart (€ 200) en april (€ 600) 
energietoeslag ontvangen. Niet iedereen met een bijstandsuitkering kreeg het bedrag. 
De vergoeding is bijvoorbeeld alleen voor de hoofdbewoner in een huishouden. 

Is er bij u iets misgegaan? Had u recht op de vergoeding maar heeft u niets, te weinig of 
te veel geld ontvangen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente 
of bel het nummer 14015.  

Nu energie duurder is, kunt u zelf veel doen om minder energie te gebruiken. 
Bijvoorbeeld korter douchen en apparaten helemaal uitschakelen.  
Dit kunt u nog meer doen:
•   Vraag een cadeaubon van € 55 aan bij het Energieloket Delft. U kunt hiervan producten 

kopen om energie te besparen: www.regionaalenergieloket.nl/delft/cadeaubon of scan  
de QR-code. Het energieloket geeft ook tips om energie te besparen.

•   Slimme tips om minder energie te gebruiken en hulp bij het kiezen van 
energiebesparende producten kunt u krijgen van de energiecoaches van 
015 Duurzaam: www.015duurzaam.info 

•   U kunt via DOK (Centrum en Voorhof) apparaten lenen om te meten hoeveel  
energie u gebruikt.

•   Op de website van Energieloket Delft staat informatie over het kopen van zonnepanelen 
en kijkt u het webinar ‘energie besparen voor huurders’ terug.  
Zie: www.regionaalenergieloket.nl/delft/indebuurt   

•   Heeft u een energiecontract? Bekijk op www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie  
wat u misschien kunt besparen.

Heeft u psychische klachten en wilt u graag werken, maar lukt dat nu even niet? Met IPS kunt 
u goede begeleiding krijgen bij het vinden en het doen van werk. 

IPS staat voor ‘Individuele Plaatsing en Steun’. Dit is een traject waarbij u eerst samen met 
een IPS-coach kijkt welk werk bij u past. Hierbij wordt rekening gehouden met uw 
psychische klachten. De IPS-coach kijkt welke talenten u heeft en wat u leuk vindt om te 
gaan doen. Hierna zoekt u samen met de IPS-coach naar mogelijke werkgevers. Hierbij zal de 
IPS-coach gebruik maken van zijn/haar netwerk. Als een werkplek is gevonden, krijgt u nog 
steeds begeleiding. U kunt dan bijvoorbeeld bespreken waar u tegenaan loopt. Zo helpen we 
u bij het aangeven van grenzen, sociale situaties op uw werk, planning of omgaan met 
werkdruk.

Een IPS-traject duurt 2 of 3 jaar en is bedoeld voor mensen met een lopende behandeling bij 
GGZ Delfland die graag betaald werk willen. De IPS-coaches werken bij GGZ Delfland. 

Heeft u vragen of wilt u bespreken of IPS bij u past? Stuur dan een e-mail naar:  
ips@ggz-delfland.nl

Vergoeding energiekosten  
van 800 euro

Tips om minder energie  
te gebruiken:

PSYCHISCHE  
KLACHTEN EN WERK

Heeft u een kind met een beperking dat studeert, dan kan hij/
zij mogelijk een studietoeslag krijgen. Deze toeslag is voor 
studenten die door hun beperking niet kunnen bijverdienen 
naast hun studie.
De studietoeslag is vanaf 1 april 2022 maximaal € 300 per maand. 
Dit is afhankelijk van de leeftijd van uw kind:

18 jaar   € 150
19 jaar   € 180
20 jaar   € 240
21 jaar en ouder   € 300

Voorwaarden
Uw kind:
•  woont in Delft.
•  is 15 jaar of ouder.
•  ontvangt studiefinanciering of een bijdrage in de schoolkosten (WTOS).
•  kan door een medische beperking naast de studie niet bijverdienen. 
•  ontvangt geen Wajong uitkering.

Niet werken, wel stage
Studenten krijgen deze studietoeslag alleen als ze niet werken. Ze mogen wel een 
stagevergoeding ontvangen tot maximaal € 180 per maand. Is de studietoeslag hoger?  
Dan haalt de gemeente het verschil af van de studietoeslag.

Studietoeslag loopt door
Als de aanvraag voor de studietoeslag is goedgekeurd, blijft deze elk jaar doorlopen. Als uw 
kind stopt met studeren, moet hij/zij dat aan de gemeente laten weten. Dan stopt de 
studietoeslag.

Vraag de studietoeslag hier aan: www.delft.nl/studietoeslag. 

EXTRA GELD 
VOOR STUDENTEN 
MET BEPERKING
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GAAT UW KIND STUDEREN 
OF STOPT UW KIND MET STUDEREN?

Is uw kind nog geen 18 jaar?
Kinderen onder de 18 jaar krijgen nog geen 
studiefinanciering. Als ze een voltijd opleiding doen 
hebben ze wel recht op gratis openbaar vervoer. Uw kind 
krijgt dan een ov-chipkaart. Deze kaart moet uw kind zelf 
aanvragen. Lees meer op www.duo.nl, de website over 
studiefinanciering. 
Een ov-kaart voor uw kind heeft geen gevolgen voor uw 
uitkering.

Is uw kind 18 jaar of ouder?
Kinderen van 18 jaar en ouder hebben wel recht op 
studiefinanciering. Daarmee kunnen kosten worden 
betaald die te maken hebben met de studie. Als uw kind 
de studiefinanciering aanvraagt, kan hij/zij tegelijk een 
ov-chipkaart aanvragen. Uw kind moet de 

Goed beeld
Werkse! vroeg wat mensen vonden van het eerste contact en hoe 
het is om naar Werkse! toe te gaan. Ook waren er vragen over hoe 
de begeleiding naar werk verloopt en hoe het is om aan het werk te 
zijn. Werkse! is heel blij dat veel mensen meededen aan dit 
onderzoek. Hierdoor hebben we een goed beeld van wat u 
belangrijk vindt. De uitkomst was positief. Veel deelnemers hebben 
aangegeven dat zij tevreden tot zeer tevreden over de 
dienstverlening. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft 
meegewerkt! 

Verbeteringen
Werkse! gaat ook dingen verbeteren. Zoals:
• Zoeken naar banen die zo goed mogelijk passen bij uw wensen. 
•  Meer persoonlijke begeleiding: iedereen wordt door collega’s op 

dezelfde manier geholpen.
• Meer begeleiding voor mensen die gaan werken.

Het aanpakken van de verbeteringen doet Werkse! samen met 
mensen die meededen aan het onderzoek. Met elkaar bedenken zij 
ideeën zodat Werkse! beter kan aansluiten bij uw wensen. 

Heeft u kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar? In de zomervakantie 
kunnen zij gratis meedoen met de Delftse Vakantie Activiteiten (DVA)! 
Van 11 t/m 22 juli zijn de kinderen welkom op het Sportpark Biesland om mee te doen  
aan spellen, sport of knutselen.

De inschrijvingen voor de DVA zijn al geopend.  
Op de website https://dvadelft.nl/inschrijving-kinderzomerfeest-li/ kunt u uw kind(eren)  
gratis inschrijven. 

Meer weten? Zoek ons op via Facebook of Instagram. Of stuur een e-mail naar info@dvadelft.nl. 

Heeft u vakantieplannen? Als u een uitkering ontvangt, is het 
belangrijk dat u uw vakantie tenminste een week van tevoren 
aanvraagt. 
Volgt u een traject naar werk? Dan moet u uw vakantie aanvragen bij Werkse!. U kunt dit online 
aanvragen via uw persoonlijke pagina of via www.delft.nl als u zoekt op ‘Vakantie en verlof bij 
bijstand’. 

Volgt u geen traject naar werk en heeft u geen verplichting om te werken of om naar werk te 
zoeken? Dan hoeft u uw vakantie alleen door te geven als u naar het buitenland gaat. 

U mag nooit langer dan 4 weken (28 dagen inclusief de weekenden) per jaar vakantie opnemen. 
Dit geldt voor vakanties in Nederland en het buitenland. Als u en uw partner een gezamenlijke 
uitkering ontvangen, moet u beiden vakantie aanvragen. 

Weer terug?
Bent u in het buitenland geweest? Vergeet dan niet om direct contact op te nemen met de 
gemeente als u weer terug bent. 

Kijk voor andere voorwaarden op www.delft.nl en zoek op ‘Vakantie en verlof bij bijstand’.  
Heeft u nog vragen? Bel dan gerust naar 14015. 

Gaat uw kind na de middelbare school verder studeren - aan het mbo, hbo of de universiteit? In 
alle gevallen verandert er nogal wat.

Werkse! helpt mensen om passend 
werk te vinden. Velen van u kennen de 
organisatie. Eind 2021 heeft Werkse! aan 
klanten gevraagd om mee te doen aan een 
klantonderzoek. Dit onderzoek is belangrijk 
om te weten of klanten vinden dat Werkse! 
goed helpt. Aan het onderzoek deden 
mensen mee die al geholpen zijn naar werk 
en mensen die nog een uitkering hebben. 
Misschien heeft u wel meegedaan! 

studiefinanciering en ov-chipkaart zelf aanvragen. 
Dat kan via www.duo.nl. 

Zolang uw kind studeert en daarvoor studiefinanciering 
kan krijgen, zijn er geen gevolgen voor uw uitkering.

Extra ondersteuning bij mbo-opleiding
Op het mbo heeft uw kind spullen nodig zoals boeken, 
gereedschap en kleding. Mbo-scholen krijgen van het 
ministerie extra geld om u te helpen die spullen te kopen 
of lenen. De school kan u helpen als dit een probleem is.

Stopt uw kind met studeren?
Als uw kind stopt met studeren, is het belangrijk dat hij/
zij de studiefinanciering en de ov-chipkaart stopzet. Dit 
gebeurt niet automatisch.

Let op: is uw kind 21 jaar of ouder en woont uw kind 
nog thuis? Dan kan het gevolgen hebben voor uw 
uitkering als uw kind stopt met studeren. Geef dit op 
tijd door aan uw inkomensconsulent.  

Belangrijk!
Geef veranderingen in uw leefsituatie op tijd door 
aan de gemeente als u een uitkering ontvangt. 
Bijvoorbeeld als u een nieuwe huisgenoot krijgt of als 
uw huisgenoot weggaat. Of als u extra inkomsten 
krijgt. Twijfelt u of wilt u een wijziging doorgeven? 
Neem dan direct contact op met uw 
inkomensconsulent of bel naar 14015.

Delftse Vakantie Activiteiten 2022

Vakantieplannen?  
Vraag uw vakantie dan op tijd aan!
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We houden de straten, pleinen en plantsoenen van Delft netjes en schoon!

Fred Starrenburg

Anton Richel en Abdi Barre

Enver Bozyigit

John Siliakus

Fred Starrenburg
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Veel  
 tevreden klanten  
   bij Werkse! 
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Ga erop uit met de Delftpas!
De zomervakantie komt eraan. Ga eropuit met uw kind(eren) en neem 
de Delftpas mee! Met de Delftpas beleeft u de leukste uitjes in de regio 
samen met uw gezin, vrienden en familie. Met korting of gratis toegang. 
Plezier maken én nieuwe dingen doen is goedkoper dan u denkt. 

Wat kost een Delftpas?

Wat een Delftpas kost hangt van uw 

inkomen af. Met een laag inkomen komt u 

in aanmerking voor een Delftpas van € 5. 

Uw kinderen krijgen dan een gratis 

Delftpas. Bent u getrouwd, woont u 

samen of bent u alleenstaand ouder?  

Dan mag uw inkomen niet hoger zijn  

dan € 1.715. Voor alleenstaanden is dat  

€ 1.200.  

Delftpas verlengen

De Delftpas is geldig van 1 maart 2022 tot 

en met 28 februari 2023. Heeft u al een 

Delftpas? Dan kunt u de pas verlengen.  

U hoeft geen nieuwe pas te kopen. 

Verlengen doet u op: www.delftpas.nl. U 

betaalt online € 5 voor de pas. Ook kunt 

u de Delftpas kopen bij DOK (Vesteplein 

100 en Duke Ellingtonstraat 203). Of bij 

het stadskantoor aan het Stationsplein 1. 

Bij het stadskantoor maakt u hiervoor via 

telefoonnummer 14015 een afspraak. 

Maak uw tegoed op

Kocht u in 2021 een Delftpas voor € 5, en 

hebben uw kind(eren) een gratis pas? Dan 

is er in 2021 tegoed op de pas van uw 

kind(eren) gestort. Dat tegoed is nog 

steeds geldig, maar om het te gebruiken 

moet u de Delftpas wel verlengen. Op de 

Delftpas van uw kind(eren) zit een 

schoolkostenregeling. Dit is extra geld om 

school- en gymspullen te kopen. Voor 

kinderen van 4 t/m 11 jaar is dat € 50. 

Kinderen van 12 t/m 17 jaar ontvangen 

€ 150 tegoed. Zo kunt u bij verschillende 

winkels schriften, een rekenmachine, een 

regenpak of fietsverlichting voor uw kind 

kopen. Om te betalen gebruikt u bij de 

kassa de Delftpas van uw kind.  

Meer informatie vindt u op www.delft.nl/

schoolkostenregeling.

Ouderbijdrage betalen 
op school

Met de Delftpas kunt de ouderbijdrage 

betalen op school. Laat uw Delftpas op 

school zien of mail het pasnummer naar 

de school. De gemeente betaalt de 

ouderbijdrage dan rechtsreeks aan de 

school. Het tegoed is ook geldig als uw 

kind buiten Delft op school zit. 

Bij deze winkels kunt u 
het tegoed gebruiken:

• 123 Sportoutlet, Vesteplein 7

• Bruna, Gasthuislaan 66-68

• Bristol, Zuidpoort 1 

• C&A, Paradijspoort 15

• H&M, Bastiaansplein 1

• HEMA, Molslaan 33 en Troelstralaan 71a

• Primera Dasstraat, Dasstraat 12-14 

• Primera Bikolaan, Bikolaan 189-191 

• Primera In de Hoven, Troelstralaan 67 

• Wijtman Sport, Oude Langendijk 13 

• The Athlete's Foot, Bastiaansplein 7

•  The Read Shop Kempers,  

Troelstralaan 43-47 

Sporten met de 
Delftpas

U krijgt eenmalig € 25 korting om lid te 

worden van een sportvereniging in Delft. 

Van voetbal en tennis tot zwemmen en 

volleybal. Een overzicht van de 

verenigingen die meedoen staat op de 

website van de Rotterdampas  

(www.rotterdampas.nl).

Menstruatieproducten 
kopen

Vanaf nu is het mogelijk om met de 

Delftpas voor meisjes tot en met 17 jaar 

menstruatieproducten te kopen. Zoals 

tampons, inlegkruisjes en maandverband. 

Dit kan bij alle HEMA-winkels. Om te 

betalen gebruikt u bij de kassa de Delftpas 

van uw kind. U mag zelf bepalen hoeveel 

van het tegoed er aan menstruatie- 

producten wordt besteed.

Tips zomervakantie:

Topaanbiedingen in Delft Bespaar

1 x gratis jeugdabonnement DOK Delft €  16,50

1 x gratis zwemmen in Kerkpolder of Sportfondsenbad Delft €   6

Gratis onbeperkt naar Royal Delft Experience                                       €  14 

Gratis onbeperkt naar museum Prinsenhof Delft € 12,50

Gratis onbeperkt toren van de Nieuwe Kerk beklimmen €   6,50

Gratis onbeperkt entree Paul Tetar van Elven €  7,50

Jaarcontributie sportverenigingen €  25

Onbeperkt 25% korting op fluistersloep €  10,65

Cursussen bij de VAK boven de € 100 €  25

Topaanbiedingen buiten Delft Bespaar

Diergaarde Blijdorp 1x voor € 5 of 1 x 50% korting op abonnement €  24,50 (volw)

1 x gratis toegang Familiepark Plaswijckpark of 50 % korting 

op een jaarabonnement € 14,95 (volw)

1 x gratis toegang Attractiepark Duinrell (excl.Tikibad) €  24,95

1 x gratis toegang Midget Golfbaan Parkhaven €   7,50

1 x gratis Lasergame Rotterdam € 10,50

1 x gratis entree Omniversum - Museon €  16,50

Gratis onbeperkt toegang Kunsthal Rotterdam €  16,50

Gratis onbeperkt toegang Escher in het Paleis €   11

Gratis onbeperkt toegang Mauritshuis Den Haag € 17,50

1 x gratis rondvaart Spido € 15,75

1 x Madurodam voor € 5 €   17

Bekijk d
eze tips  

en informatie van  

de gemeente voor als 
 

u weinig ge
ld heeft  

om uit te geven:  

delft.nl/weiniggeld 


